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GMINY HAŻLACH

FERIE z GOK-iem

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu po raz kolejny
zapewnił dzieciom zajęcia w okresie wolnym od
zajęć szkolnych. Tym razem Ferie z GOK-iem odbyły
się w dwóch turnusach.
cd. na str. 2

Zapraszamy do lektury!
Zima w tym roku nie żałowała śniegu. Bardzo malowniczo słońce przebijało się swoimi promieniami
pomiędzy drzewami, a śnieg pięknie się skrzył. Tak
właśnie wyglądało niedawno miejsce skąd rozpoczyna się wędrówkę lasem do źródełka Borgóńka. Już 10
marca startuje po raz pierwszy bieg przełajowy po
naszej Gminie „Borgońka Cross” .
Od tego numeru WGH rozpoczynamy przedstawiać
sylwetki radnych naszej Gminy, tym razem losowo
wybranych 5 radnych. Na stronie drugiej informacje
z Prac Rady Gminy.
Ponadto w numerze m.in. informacje o sprawach
ważnych dla osób opłacających KRUS, zapisy na badania mammograficzne w Pogwizdowie oraz zaproszenia do udziału w Konkursie projektu „Gminnym
Szlakiem z Kicakiem”, na Wieczór dla kobiet oraz
inne wiadomości…
Zachęcamy do nadsyłania materiałów do 12 marca
2019 r. na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

Ferie z GOK-iem

cd. ze str. 1

W każdym tygodniu dzieci wyjeżdżały na wycieczki do kina,
Go-jumpu, na basen. Zróżnicowane były dalsze wycieczki do Warowni w Pszczynie i do Kopalni Luiza w Zabrzu oraz Kolejkowa
w Gliwicach.
Dzieci podczas zajęć w ośrodku odwiedzili
strażacy z jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna, Policjanci z Zebrzydowic, ale najbardziej dzieci czekały na wizytę TOMDOGA
czyli pana Tomasza Byloka z psem. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się
jak udzielać pierwszej pomocy, na co zwracać uwagę aby być bezpiecznym
i jak postępować ze zwierzętami.

Ponieważ ferie trwały w okresie karnawału, to nie zabrakło zabaw na balach walentynkowym i karnawałowym.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy już w wakacje
na kolejne przygody z GOK-iem.
Więcej zdjęć z ferii z GOK-iem na str. 1.

Z prac Rady Gminy
Zgodnie z harmonogramem, kolejne
posiedzenie Rady Gminy Hażlach odbyło
się w ostatnia środę miesiąca. Tym razem
w porządku obrad znalazły się 32 punkty.
Do najistotniejszych należały uchwały dotyczące statutów poszczególnych sołectw.
Zaktualizowane Statuty są niezbędne do
przeprowadzenia zbliżających się wyborów sołtysów oraz sprawnego funkcjonowania Sołectw.
Rada zajmowała się także sprawami socjalnymi Gminy - programem osłonowym
w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz współpracy z Powiatem Cieszyńskim w sprawie prowadzenia Powiatowego
Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie.
Zostały także zatwierdzone plany pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz
pozostałych stałych komisji Rady.
Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniami z realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Hażlach na lata 2011-2020 oraz wynagrodzeniami nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego.
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Na posiedzeniu Rady został przedstawiony nowy zastępca komendanta Policji w Zebrzydowicach podkom. Krzysztof
Bortel.
Na sesji poruszono temat zespołu pałacowo-parkowego w Kończycach Wielkich
(na zdjęciu poniżej). Wójt Grzegorz Sikorski
oświadczył, że w sprawie niszczenia zespołu
pałacowo-parkowego od 2015 roku prowadzone jest postępowanie administracyjne,
w którym uczestniczy Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Ponadto o niszczejącym

zespole pałacowo-parkowym w Kończycach
Wielkich została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Cieszynie, Policja oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Cieszynie, celem wykonania przez te instytucje odpowiednich czynności w zakresie
posiadanych kompetencji. (Obecnie sprawa pałacu trafiła na wokandę sądową - przy.
red.).
Przypominamy, że posiedzenia Rady
Gminy odbywają się w ostatnią środę miesiąca i można je śledzić poprzez kanał
youtube.

Sylwetki radnych
Od końca listopada 2018 roku Rada Gminy pracuje w nowym składzie. Z przyjemnością przybliżamy sylwetki
radnych. A zapytaliśmy ich o to kim są, co - jako radnych - jest dla nich ważne, jak Gmina Hażlach powinna
funkcjonować i jaką by chcieli aby była po 5 latach kadencji. W tym numerze pierwsza część.

Sebastian Chrapek Hażlach
Mam 41 lat, z wykształcenia technik mechanizacji rolnictwa. Jestem członkiem Rady Sołeckiej w Hażlachu. Od 2012 r.
kieruję pracami Zarządu jako Prezes OSP w Hażlachu, a od
2016 r. tak że w strukturach Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Hażlachu oraz członkiem Oddziału Powiatowego
i komisji do spraw dzieci i młodzieży w Cieszynie. W okresie
letnim organizujemy półkolonię dla dzieci i młodzieży z Gminy Hażlach.
Moją szczególną uwagę zwracam na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, głównie poprzez poprawę infrastruktury
drogowej oraz działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.
Według mnie nasza Gmina powinna dążyć do stworzenia
przyjaznego systemu, który pozwoli przyciągnąć inwestorów
do założenia działalności gospodarczej. Szczególnie zależy mi,
aby Gmina Hażlach była miejscem przyjaznym nie tylko dla inwestorów, ale tak że dla jej mieszkańców, poprzez poprawienie jakości życia oraz wzrostu konkurencyjności.
Popieram działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia
i środowiska naturalnego, poprzez inwestowania w odnawialne źródła energii, np. panele solarne i fotowoltaiczne, pompy

ciepła itp. Wiem, że te inwestycje nie są tanie, ale można je zakupić poprzez różnego rodzaju dotacje. Musimy również zmienić sposób podejścia mieszkańców
do ochrony naszego środowiska, ponieważ jeśli go nie
zmienimy, to wciąż będziemy wdychać złej jakości powietrze.
Chociaż 5 lat to długi
okres czasu, ale przy galopującym trybie naszego życia to nawet nie zauważymy jak ten
czas przeleci. Mam taką nadzieję, że za 5 lat nasza Gmina będzie piękna i zadbana, a mieszkańcy będą dumni że mieszkają
i żyją w Gminie Hażlach. Mam również nadzieję że mieszkańcy i organizacje społeczne takie jak OSP, KGW, kluby sportowe
będą dalej uczestniczyć w życiu naszej MAŁEJ OJCZYZNY. Chociaż ich zaangażowanie i wkład do tej pory jest na wysokim poziomie, i oby tak dalej.

Aleksandra Melcher Pogwizdów
Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadam dyplom ukończenia Studium Dziennikarskiego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
W 2012 roku z powodzeniem ukończyłam kurs kwalifikacyjny:
oligofrenopedagogika, zaś kilka lat później studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania.
Pracuję w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Uczę języka polskiego. Lubię podróżować
i czytać.
Od urodzenia mieszkam w Pogwizdowie. Do rady gminy
zostałam wybrana w ostatnim głosowaniu, dlatego też - zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców - staram się ich godnie reprezentować.
Jako radną interesują mnie zwłaszcza kultura oraz oświata. Uważam jednak, że gmina powinna dążyć do wszechstron-
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nego rozwoju, zgodnie z wytyczonymi celami, jakimi są:
poprawa jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, rozwój lokalny poprzez
wykorzystywanie potencjału wewnętrznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i dbanie o wysoką jakość
środowiska przyrodniczego,
a także stawianie na aktywnych mieszkańców jako siłę
napędową rozwoju wszystkich sołectw.
Chciałabym, aby w ciągu pięciu kolejnych lat gmina rozwijała się tak samo prężnie jak do tej pory…
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Sylwia HAWEŁKA Kończyce Wielkie

Od urodzenia mieszkam w Kończycach Wielkich. Mam ukończone studia wyższe na kierunku Administracja. Jestem mężatką
i mamą córki Natalii.
Musimy pamiętać, że radny w swoich działaniach zobowiązany
jest do uwzględnienia interesów wszystkich mieszkańców i kierować
się dobrem całej wspólnoty. Radny zostaje wybrany nie tylko po to,
żeby wypełniał swoje obowiązki, ale również działał sam. Tutaj ważnym aspektem jest umiejętność słuchania innych, nawiązywanie relacji z mieszkańcami, aby poznać ich problemy. Radny powinien być
łącznikiem pomiędzy społeczeństwem, a urzędem. Dlatego chciałabym, aby moja praca była jak najbliżej spraw każdej grupy wiekowej.
Nasza gmina powinna dążyć do zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprzez poprawę jakości życia, ciekawe formy spędzania
wolnego czasu, kulturę i edukację. Podnoszenie atrakcyjności terenów w celu pozyskania nowych mieszkańców. Pokazać potencjał, że warto w naszej gminie inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy.

Jako Radna popieram przede
wszystkim inicjatywy mieszkańców.
Uważam, że to one są najlepszym odzwierciedleniem oczekiwań i marzeń
mieszkańców naszej gminy. Jest wiele potrzeb i problemów. Niewątpliwie
każde sołectwo walczy o drogi, chodniki, oświetlenie czy parkingi. Tutaj
warto wspomnieć o funduszu sołeckim. Myślę, że jego wprowadzenie
spowodowało, że potrzeby sołectw są
bardziej zauważalne.
Patrząc wstecz można z uczciwością powiedzieć, że nasza gmina się zmieniła i jest dużo lepiej. A za 5 lat chciałabym, aby nasza mała
ojczyzna była jeszcze piękniejsza, bezpieczna, z wyremontowanymi drogami i chodnikami. A jako radni, byśmy po zakończeniu naszej
kadencji mogli stwierdzić, że był to okres wytężonej i owocnej pracy.

Leszek Wawrzyczek Kończyce Wielkie
Mam 51 lat. Posiadam średnie wykształcenie - technik mechanizacji rolnictwa. Jestem emerytowanym pracownikiem KWK
„Pniówek” w Pawłowicach. Od 2018 roku mam zaszczyt reprezentować sołectwo Kończyce Wielkie. Jako radny zwracam
szczególną uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Uważam, że dzięki kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej, budowie chodników oraz zapewnieniu oświetlenia drogowego, możemy podwyższać jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Przemyślane inwestycje oraz realizacja projektów z funduszy unijnych są, w mojej ocenie, kluczowe dla stałego
rozwoju gminy i utrzymywania silnej pozycji w powiecie. Gmina
powinna wspierać ścieżkę zawodową nauczycieli poprzez organizację interdyscyplinarnych kursów i szkoleń. Uważam, że doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi niezwykle istotny element w podnoszeniu jakości kształcenia. Ponadto, należy wzbogacić ofertę edukacyjną dla uczniów, umożliwiając im rozwijanie

swoich pasji, jednocześnie, kładąc
szczególną uwagę na naukę języków obcych i organizację wyjazdów
zagranicznych, międzynarodowych
wymian kulturowych, które poszerzają światopogląd naszych dzieci, co w przyszłości uczyni ich świadomymi uczestnikami rynku pracy. Zwiększając atrakcyjność inwestycyjną, gmina powinna również zachęcać przedsiębiorców do
stałej współpracy. Popieram wszelkie inicjatywy, które promują
naszą gminę. Wierzę, że dzięki współpracy z placówkami oświatowymi i kulturowymi, organizując liczne wydarzenia kulturowe
i sportowe, możemy zwiększyć atrakcyjność gminy, co pozytywnie wpływa na ruch turystyczny.

Zdzisław Jarosz Rudnik
Jestem radnym, ale także Sołtysem Sołectwa Rudnik. Na co
dzień pracuję jako kierowca autobusu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.
Zależy mi na poprawie infrastruktury drogowej w Gminie, rozwijaniu pasji do sportu wśród dzieci i młodzieży, bezpieczeństwu
mieszkańców oraz ochronie środowiska. Staram się dbać o zrównoważony rozwój całej Gminy.
Gmina powinna dążyć do wykorzystania jak najlepiej funduszy
unijnych na rozbudowę infrastruktury, tworzenia dobrych lokalizacji dla przedsiębiorców, a co za tym idzie dodatkowych miejsc
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pracy dla mieszkańców. Najchętniej
popieram inicjatywy związane z integracją mieszkańców całej Gminy
poprzez organizację w naszych Sołectwach różnych imprez takich jak:
biegi, rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie, zawody strażackie itp.
Chciałbym żeby Gmina Hażlach
stawała się coraz ładniejsza, przyjazna mieszkańcom i przyjezdnym odwiedzającym naszą Gminę.

Szansa na ekologiczną dotację
Wójt Gminy Hażlach przypomina właścicielom nieruchomości położonych
na terenie gminy Hażlach, którzy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr
X/80/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku
chcą skorzystać z dotacji celowej na budowę indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Hażlach nr III/28/2011 z dnia 18
maja 2011 roku chcą skorzystać z dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, że warunkiem uzyskania tych dotacji jest złożenie pisemnego
wniosku o przyznanie dotacji przed rozpoczęciem inwestycji, w terminie do 31
marca danego roku. Po zebraniu i zwe-

ryfikowaniu wszystkich wniosków Wójt
tworzy listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji
według kolejności zgłoszeń. Następnie
zostają zawarte umowy udzielenia dotacji
celowej, które są podstawą do rozpoczęcia inwestycji.
W przypadku dotacji celowej na budowę indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków pisemny wniosek o wypłatę
dotacji należy złożyć po zrealizowaniu zadania, najpóźniej do 15 listopada danego roku.
Z kolei w przypadku dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych pisemny wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie 15 dni od zakończenia zada-

nia, lecz nie później niż do 15 listopada danego roku.
Do refundacji będą brane pod uwagę
koszty poniesione po zawarciu umowy dotacji pomiędzy Gminą Hażlach a właścicielem nieruchomości. Niespełnienie wymagań określonych w ww. uchwałach uniemożliwi wypłatę środków finansowych.
Ponadto należy zauważyć, że osoby które ubiegały się w roku 2018 o uzyskanie dotacji a nie rozpoczęły inwestycji,
mogą w roku 2019 ponownie wnioskować
o przyznanie dotacji na budowę indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków
lub na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

Opłata za odpady komunalne
a współwłasność budynku mieszkalnego
Szanowni Mieszkańcy, informujemy
iż w przypadku współwłasności budynku
mieszkalnego za uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
współwłaściciele nieruchomości odpowiadają solidarnie. Opłata kwartalna stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, stawki opłaty oraz 3
miesięcy (przykładowo w przypadku nieruchomości na której odpady są segrego-

wane, zamieszkanej przez 4 osoby, opłata
kwartalna wynosi: 4 mieszkańców x 8,8 zł
x 3 miesiące = 105,60 zł).
Blankiety opłat dla współwłaścicieli nieruchomości są generowane z opłatą dotyczącą całej nieruchomości. Jeżeli właścicielem budynku jest małżeństwo
i obaj współmałżonkowie złożyli deklarację, wówczas blankiety zostały wygenerowane na każdego ze współmałżonków

z identyczną opłatą dotyczącą całej nieruchomości. W takim przypadku opłatę
uiszcza tylko jeden ze współmałżonków.
Podobnie w przypadku innych współwłasności, posiadających jedno konto ewidencyjne (numer ewidencyjny jest drukowany na blankietach), opłatę uiszcza jeden ze współwłaścicieli w wysokości podanej na blankietach.
Referat Gospodarki Komunalnej

Darmowe szkolenie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie
zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 6 marca
(środa) w sali GOK Brzezówka o godzinie 10.00 z tematu:
”Wymogi wynikające z konieczności wdrażania programu
ograniczającego zanieczyszczenie wód azotanami
pochodzących ze źródeł rolniczych” - wykładowca Maria
Siąkała ODR Bielsko-Biała.
Tel. kontaktowy: 515275918 Aneta Stanek-Sikora
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Uhonorowanie za długoletnią służbę
dalem za Długoletnią Służbę” znalazła się
pani Wanda Sojka, która w Urzędzie Gminy Hażlach przepracowała 33 lata, w tym
przez blisko 28 lat, do września 2018 roku,
pełniła nieprzerwanie funkcję Sekretarza
Gminy Hażlach.
Wspomniany medal jest przyznawany jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków

wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W odbywającej się w westybulu Urzędu Wojewódzkiego uroczystości
uczestniczył Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski oraz Zastępca Wójta Gminy Hażlach, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Stanisława Pelczar.
GK

Fot. GK

28 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach II Wicewojewoda
Śląski Robert Magdziarz odznaczył nadanymi przez Prezydenta RP odznaczeniami państwowymi szereg osób zasłużonych
na rzecz niepodległości Polski, a także wyróżniających się działalnością społeczną,
kulturalną lub pracą zawodową. W gronie
sześćdziesięciu osób uhonorowanych „Me-

Pamiątkowa fotografia w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wicewojewoda Robert Magdziarz odznacza Wandę Sojkę „Medalem za Długoletnią Służbę”.

Zamarski Park doceniony w Polsce
Podczas Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw EXPO w Nadarzynie pod Warszawą rozdano nagrody i wyróżnienia w Finale II Ogólnopolskiego konkursu pt. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Do konkursu zgłoszono prawie
100 projektów z 15 województw. Z województwa śląskiego wybrano inicjatywę
z Zamarsk.
1.02.2019 r. wyłoniono laureatów konkursu. Komisja wybrała 3 najlepsze przedsięwzięcia w Polsce, Zamarski Park zdobył 2 miejsce. Oprócz okolicznościowego
dyplomu na ręce Sołtysa Zamarsk Klaudiusza Zawady wręczono czek dla sołectwa na kwotę 5500 zł. ufundowany przez
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Bank BGŻ BNP Paribas. Jest to wielkie wyróżnienie, a przede wszystkim docenienie
prawie 8 letniej pracy zamarskich społeczników, wspieranych przez mieszkańców,
lokalnych przedsiębiorców i władze gminy.
Budowa Parku rozpoczęła się w lipcu
2012 roku w miejscu zarośniętej łąki w centrum wsi. Obecnie znajdują się tam alejki
z ławkami, koszami na śmieci oraz kwiecistymi klombami, plac zabaw, siłownia na
wolnym powietrzu, plac do gry w koszykówkę i szachy ogrodowe oraz scena. Zamarscy społecznicy przez te wszystkie lata
przepracowali łącznie ok. 3000 godzin.
SOŁTYS Sołectwo Zamarski
Klaudiusz Zawada

Nie zapomniał o rudowskich korzeniach
wspomnienie o Władysławie Pieczonce
Władysław Pieczonka wychowywał się w dolinie Rudowa w rodzinie chałupniczej. Naukę szkolną rozpoczął
w rodzinnych Zamarskach, kontynuował ją w cieszyńskim Liceum Pedagogicznym. Zrezygnował z obowiązku
nakazu pracy na tzw. Ziemiach Zachodnich i zdał egzamin na polonistykę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie poznawał wybitnych profesorów, udzielał się w polonistycznym kole naukowym, drukował materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
Jako stypendystę Ministerstwa Oświaty skierowano go nakazem pracy do Liceum
Ogólnokształcącego w Katowicach, gdzie
zdobywał doświadczenie polonistyczne
jako nauczyciel szkoły ćwiczeń dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pełnił
też funkcję asystenta w Zakładzie Metodyki Literatury i Języka Polskiego. Wkrótce został uznanym i docenianym, a przez
młodzież uwielbianym, dyrektorem Szkoły Ogólnokształcącej w Katowicach. Jako
pracownik naukowy Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych swoje
doświadczenia instruktażowe upowszechniał w licznych publikacjach. W pracy za-

wodowej realizował również własne zainteresowania i pasje. Podejmował się różnych eksperymentów, np. nauczania propedeutyki filozofii i psychologii w liceum,
filmoznawstwa na lekcjach literatury, testowania osiągnięć dydaktycznych. Często przypominał, że nie mógłby nigdy realizować własnych planów i ambicji, gdyby
nie żona Maria, nauczycielka matematyki,
która umiała stwarzać właściwą atmosferę domową. Jedyny syn Andrzej, absolwent
studiów ekonomicznych, mógł wykazać
swoją wiedzę i doświadczenie jako ambasador handlu zagranicznego na ciekawych
placówkach w Szwecji, Danii, Chinach, Ku-

wejcie. Stałym miejscem zamieszkania Pieczonków były Katowice, ale nigdy nie zapomnieli o ojcowskim domu na Rudowie.
Jest on przebudowany i zmodernizowany, stanowi miejsce odpoczynku i wyciszenia na łonie umiłowanej rudowskiej przyrody, wśród przyjaznych sąsiadów, jest ojcowizną, która nie pozwala zapomnieć o rodzinnych korzeniach.
Śp. Władysław zmarł 20 lipca 2018
roku w wieku 90 lat. Spoczął na zamarskim cmentarzu, gdzie dołączył do prochów swej Małżonki, która poprzedziła go
o całe 20 lat.
Rudolf Mizia

Program KLUB 2018
w LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie
W roku 2018 LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie już po raz trzeci realizował projekt
w ramach programu KLUB. Kwota całego
projektu wyniosła 11200 zł., z czego 10000
zł. pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki, udzielonego właśnie w ramach programu KLUB 2018. Dzięki dofinansowaniu w okresie od sierpnia do
listopada 2018 r. udało się zakupić dodatko-

wy sprzęt dla grup młodzieżowych trenujących w naszym klubie, a dokładnie: 18 kompletów strojów piłkarskich, dwa komplety strojów bramkarskich, 3 figury do ćwiczeń rzutów wolnych, 10 piłek (rozmiar 3),
12 piłek (rozmiar 4), dwie małe bramki treningowe oraz 15 bluz dresowych treningowych. Ponadto w okresie realizacji projektu
przeprowadzonych zostało łącznie 120 go-

dzin zegarowych zajęć sportowych (treningów) dla żaków, trampkarzy oraz juniorów.
Zarząd LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, tj. rodzicom i opiekunom najmłodszych piłkarzy,
członkom klubu, wolontariuszom oraz
trenerowi.
Foltyn Józef
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Zasady potrącania zaliczek
na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie
zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.
W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego KRUS informuje, że w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach
analogicznych, jak w roku 2018.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na
podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).
Od 1 stycznia 2019 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia
uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46 zł 33 gr (ustalona od obowiązującej
do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek - 556 zł i 2 gr, która po podzieleniu na
12 miesięcy wynosi 46 zł 33 gr).
Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85 tys. 528 zł, to wówczas od kwoty
przekroczenia Kasa rozpocznie potrącanie zaliczki w wysokości 32% dochodu bez
zmniejszania o 46 zł 33 gr.
Natomiast od świadczeń wypłacanych
w niskich kwotach tj. do 257 zł miesięcznie,
zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.
Kasa wyjaśnia, że w myśl ustawy z dnia
27 października 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), roczna kwota zmniejszająca podatek w 2019 r.
wynosi od 0 zł do 1 tys. 440 zł w zależności
od wysokości rocznego dochodu.
Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość
ww. kwoty zmniejszającej podatek będzie
ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku tj. po zakończeniu roku podatkowego 2019, a zaliczki potrącane będą
w opisany wyżej sposób z zastosowaniem
(jak dotychczas) kwoty 556 zł 2 gr. Kasa
dodaje, że w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8 tys. zł - kwota zmniejszająca podatek
wyniesie 1 tys. 440 zł.
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Emerytom/rencistom, których roczne
dochody wyniosą powyżej 8 tys. zł i nie przekroczą 13 tys. zł odliczona zostanie kwota
zmniejszająca podatek pomiędzy 1 tys. 440
zł a 556zł 2 grosze. W przypadku emerytów/
rencistów, których roczne dochody przekroczą 13 tys. zł, ale nie przekroczą 85 tys. 528 zł
roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie jak dotychczas 556 zł 2 gr.
Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1938 ze zm.) Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % podstawy wymiaru
składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru
składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty
netto emerytury lub renty.
Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r.

Przykład 1
Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
w kwocie równej najniższej emeryturze tj.
1 tys. 29 zł 80 gr brutto do wypłaty otrzyma 877 zł 80 gr.
Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa
potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 152 zł (tj. 139 zł 7 gr +
13zł 20 gr; po zaokrągleniu do pełnego złotego).
Sposób wyliczenia potrąceń:
(1030 zł x 18% ) - 46 zł 33 gr =139zł 7 gr -za-

liczka na podatek dochodowy
1029 zł 80 gr x 9% = 92,68 zł (tj. po zaokrągleniu 93 zł) - składka na ubezpieczenie zdrowotne
1029 zł 80 gr x 7,75% = 79 zł 80 gr - składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy
93 zł - 79 zł 80 gr = 13 zł 20 gr - pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2
Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1 tys. 131 zł 95 gr brutto (912 zł 86 gr emerytura podstawowa x 0,36 % wskaźnik części składkowej
+ 912,86 zł x 0,88 % wskaźnik części uzupełniającej) do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 959 zł 95 gr.
Z kwoty brutto emerytury rolniczej
Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 172 zł (tj. 157 zł 43 gr +
14 zł 28 gr; po zaokrągleniu do pełnego złotego).
Sposób wyliczenia potrąceń:
1 tys. 132 zł (podstawa opodatkowania tj.
1 tys. 131 zł 95 gr zaokrąglona do pełnego
złotego)
x 18% - 46 zł 33 gr = 157 zł 43 gr - zaliczka na
podatek dochodowy
1 tys. 131 zł 95 gr x 9% = 101 zł 87 gr tj. po
zaokrągleniu 102 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne
1 tys. 131 zł 95 gr x 7,75 % = 87 zł 72 gr składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,
102 zł - 87 zł 72 gr = 14 zł 28 gr -składka
na ubezpieczenie zdrowotne potrącana
z emerytury

Zapraszamy na mammografię
Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich
Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt
późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym
stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko
zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie
sprawdzić.
Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo
doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie.

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są
ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Szczególnie serdecznie zapraszamy Panie z roczników 19661969 ponieważ niestety nie otrzymują one indywidualnych zaproszeń na badania mammograficzne.
Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.
58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków.

Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl
Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl
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Aktualności z Gminnej
Biblioteki Publicznej

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności w obsłudze komputera, pochwalić się swoimi osiągnięciami, nauczyć
się tego co wydaje się, że umieją wszyscy, tylko nie ty? To już ostatni moment, aby bezpłatnie podnieść swoje
kwalifikacje w tej dziedzinie!
Od sierpnia 2017 roku biblioteki prowadzą darmowe szkolenia komputerowe dla mieszkańców naszej gminy. Realizowane w ramach programu „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści”
szkolenia są przeznaczone dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Hażlach. Obecnie trwa nabór na jedne z ostatnich tego typu szkoleń. Zainteresowane osoby mogą dokonać zapisu
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oraz uzyskać bliższe informacje na temat
projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Hażlachu Filia w Pogwizdowie oraz telefonicznie pod nr tel.: 33 8568 360 (nr
wew. 22).
Dyrektor GBP składa serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy przyczynili się do powiększenia stanu księgozbioru naszych bibliotek
gminnych. Za wszystkie przekazane po-

zycje książkowe serdecznie dziękujemy i
zachęcamy do dalszego oddawania niepotrzebnych, przeczytanych już książek,
do naszych bibliotek.
Trwa przebudowa budynku Gminnej
Biblioteki Publicznej w Hażlachu. Na czas
remontu biblioteka zajmuje pomieszczenia zastępcze w budynku Urzędu Gminy
Hażlach. Kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 33 852 23 63
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GIVING CIRCLE
Zapraszamy Państwa
na wydarzenie GIVING CIRCLE
16 kwietnia 2019, Zamek Cieszyn, g. 17:00
To innowacyjna forma filantropii
uczestniczącej. Wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury,
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego
darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych. Akademia Rozwoju Filantropii promuje w Polsce model GIVING CIRCLE

przy współpracy z The Funding Network. Dzięki temu wsparciu Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży
Twórczej organizuje już drugie wydarzenie GIVING CIRCLE - 16 kwietnia 2019 r., Zamek Cieszyn. Giving
circle nie ma polskiego odpowiednika, dlatego posługujemy się oryginalnym określeniem. Ta forma filantropii jest bardzo popularna w USA i
Australii. W Europie funkcjonuje od

kilku lat w Wielkiej Brytanii. W Europie Środkowej to nowość wzbudzająca wiele pozytywnych emocji.
GIVING CIRCLE – jak to wygląda?
1. Nabór projektów do prezentacji konkurs do 03 marca 2019 r.
2. Wydarzenie – 16 kwietnia 2019, g.
17:00. Wstęp wolny.
Szczegóły - Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, scmt.cieszyn.pl, tel. 512 079 951.

Konkurs na film reklamowy

„Biegamy szlakiem Kicaka - Borgońka Cross”
W Gminie Hażlach realizowany jest projekt „Gminnym Szlakiem z Kicakiem”, który otrzymał dofinansowanie z programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2018-2019” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
W sołectwie Hażlach i Zamarski powstaje szlak biegu terenowego, po którym organizowany będzie corocznie bieg pod
nazwą „Borgońka Cross”. Trasa biegu liczy 12,2 km i w większości przebiega przez lasy i tereny zielone gminy. Przewyższenie trasy to około 400 metrów.
Ogłaszamy konkurs na film reklamowy szlaku „Borgońka Cross”. Szczegóły na stronie www.gokhazlach.pl
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 lat, którzy chcą spróbować swoich sił
w scenariuszu oraz produkcji filmu reklamowego.
Nabór w ramach konkursu będzie trwał od 01.03.2019 r. do 15.05.2019 r.
Uwaga - I bieg przełajowy „Borgońka Cross” zostanie rozegrany 10 marca 2019 r. – można wykorzystać bieg do przygotowania materiału filmowego.
Najlepszy film zostanie nagrodzony i będzie reklamą projektu oraz trasy biegu.
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